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Resultatlistan för sökresultat 

I resultatlistan rankas resultaten efter en relevansberäkning, men listan går också att 

sortera på utgivningsdatum (fallande eller stigande). Relevansen beräknas genom 

att man tar hänsyn till var och hur ofta söktermerna förekommer.  

I viktighetsordning:  

1. i fält för ämnesord från kontrollerade tesaurer (ämnesordslistor)  

2. i titel  

3. bland artikelförfattarens ämnesord  

4. i abstrakt  

5. i fulltexten (om den är indexerad av EBSCO) 

Exakta träffar rankas högst, dock tas också hänsyn till var sökorden återfinns. Hur 

ofta söktermerna förekommer i för hållande till textens längd (densitet), i synnerhet 

om det förekommer i titel, ämnesordsfält eller abstrakt vägs också in.  

Andra faktorer som påverkar rankningen: 

 Dokumenttyp: vissa typer kan värderas lägre  

 Publiceringsdatum: Vid likvärdig relevans rankas de senast publicerade 

dokumenten högre  

 Längd: Vid likvärdig relevans rankas längre artiklar högre än korta artiklar 

Efter att relevansen har beräknats i de olika datakällorna så sammanställs alla 

matchande resultat i en resultatlista. Då tas de resultat som förekommer i flera 

datakällor bort så att endast en artikelpost visas i resultatlistan, det vill säga om 

matchningen fungerar så visas inte posterna för en viss artikel från både Medline 

och CINAHL i resultatlistan, utan bara en av posterna (dubbletterna tas bort). Det 

innebär att en träff från CINAHL högt upp i träfflistan ofta även representerar en 

träff i Medline.  

Fasetter i MedSök är avgränsningar av resultaten i resultatlistan. Till vänster om 

resultatlistan finns sju olika typer av fasetter.  

1. "Begränsa till" är en mini-version av sökalternativ (se ovan). Om man 

väljer “Mer” så får man upp hela rutan med alla valmöjligheter.  

2. "Dokumenttyp" listar antalet resultat av varje typ. Går att välja att avgränsa 

till en eller flera typer.  
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3. "Ämne" är en automatisk klustring/sammanfogning av resultaten i 

delämnen. Användbarheten varierar beroende på resultatlistans 

sammansättning.  

4. "Utgivare" är de förlag som gett ut artiklarna/böckerna som visas i 

resultatlistan.  

5. "Publikation" är antalet resultat per tidskrift.  

6. "Språk" visar antalet resultat på respektive språk.  

7. "Datakällor" visar antalet resultat i respektive datakälla. 


